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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших
не в силі сьогодні бути з нами. Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням
З НАГОДИ ДНЯ МАТЕРІ, ВСІМ МАТЕРЯМ, А ОСОБЛИВО МАТЕРЯМ НАШОЇ ПАРАФІЇ, ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ
МАТЕРІ. НЕХАЙ ДОБРИЙ ГОСПОДЬ, ДОРОГІ МАТЕРІ, БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС ЗА ВСІ ВАШІ СТАРАННЯ, ЯКИХ
ВИ ВЛОЖИЛИ І НАДАЛІ ВКЛАДАЄТЕ В ЖИТТЯ НАШОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО НАРОДУ.
НА МНОГІЇ ЛІТА !

Святкування Великодня відбулося дуже гарно й урочисто. На Квітну Неділю було багато
народу і хотяй ми мали перед неділею через три дні реколєкції і сповіді, ще багато осіб і в
неділю сповідалося. На Квітну Неділю урочисту Св. Літургію служив Владика Павло
Хомницький Єпископ Стемфорду з Америки, він і провадив нашими реколєкціями. В сам
день Великодня урочисту Св. Літургію очолив наш Владика Давид Мотюк, а співслужили
йому о. Данило Куць і парох о. Антін Тарасенко. Храм Божий і підвал були переповнині
Божим людом. В підвалу можна було чути й бачити Богослуження, бо камерою
передавалося з храму в підвал. Щира подяка панові Іванові Гукові, що предбав і інсталював
камеру. В день Великодня Св. Причастя прийняло поверх 700 осіб. Пасок до свячення, у
суботу святили три рази й на Великдень раз, було “безчисленно“. Число Українців, які
святкують за юліянським календарем, здається, в Едмонтоні збільшується. Богу дякувати!
Щира подяка нашим дякам за гарний спів боголужень в Страсному Тижні й на Великдень,
нашому парафіяльному хорові, членам БУК, паламарам, вівтарникам і всім парафіянам за
участь та за молитви всіх присутніх.
МАЇВКА - МОЛЕБНІ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ відправляються, починаючи від сьогодні, кожного
вечора в місяці травні о годині 6:30. Заохочуються парафіяни брати участь в цьому гарному
Богослуженні на честь Матері Божої.
ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІЙ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ по Маївціу вівторок 14 травня.
НАШЕ ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ (ВЕЛИКОДНИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОБІД) відбудеться у наступну неділю
19 травня 0 1:30 пополудні в Домі Української Молоді. Вступ: добровільна пожертва.
Господині прохають, по можливості, заздалегідь зголоситися. При вході до храму членкині
Марійської Дружини Вам готові помогти. Під час обіду буде коротка співана і рецитована
програма, а також побачимо півгодини вислітлення з минулорічних відвідин нашій парафії
Патріярха Святослава. Будемо мати нагоду привітати нашого Владику Давида, а також
нашого нового сотрудника о. Данила Куця з дружиною та діточками.
“МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК НАШОГО ВЛАДИКИ ДАВИДА“ відбудеться у середу 5 червня в залі
Верховина від години 7:30-9:00 ранку. Вступ 25.оо дол. від особи. Прибуток іде на
пасторальні потреби нашої Єпархії. Квитки можна замовляти на тел. 780-424-5496.

Наміряють вступити в подружний стан:
- Микола Совтус, син Михайла і Лілі Какапиць, належить до Української Греко-Католицької
Церкви, замешканий в Едмонтоні та Вікторія Деліцой, доня Михайла і Галини Микіцей,
належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь: 2-а.
- Андрій Никифорук, син о. Івана і Лідії Николюк, належить до Української ГрекоКатолицької Церкви, замешканий в Едмонтоні та Марія Балух, доня Степана і Галини
Гізовської, належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні.
Оповідь: 1-а.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 535.оо дол. пожертвовано на похороні бл. п.
Дениса Цар; 300.оо дол. Степан Пованда; по 200.оо дол.: Time Mechanical і Ольга Журик за
упокій душ мужа бл.п. Михайла, мами бл.п. Марії і сина бл.п. Юрія; 150.оо дол. Володимир
Урбан; 100.оо дол. Гелена Левицька. На квіти: 50.оо дол. Катерина і Михайло Міхалик. На
Патріярший собор в Києві: 300.оо дол. д-р Андрій Горняткевич. Всім щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(14): + Августин Подільский - Учителі Католицьких шкіл
Вівторок(15): + Михайло і Параскевія Лаврин - Легатова
Середа(16): + Іван, Василь, Марія і Василь - Стефанія Воркун
Четвер(17): + Антон Джуґан - Мейбел
П’ятниця(18): + о. Микола, Софія і Лариса - добр. Ірина Ґураль
Субота(19): в намірі дародавця - Лілея
**********************************
Релігія й віра є наважливішою справою людини ма світі. Вірою ми пізнаємо Бога, а знання
Бога є найбвільш вартісною річчю в світі та найкращою поживою нашої душі.
Раз запитали одного невіруючого, яка є його віра, і він так відповів: “Моя релігія є досить
наїстися, добре випити, довго виспатися і легко стравити“. Це була відповідь людини,
що вела лише веґетативне життя, немов тварина, що не має безсмертної душі.
Без віри і знання Бога людська душа є неспокійна, бо нема відповіді на найважливіші
питання життя. Життя безвірної людини подібне до подорожнього, що блукає в темряві і
спотикається на кожному кроці.
Людина без віри не має високої цілі в житті, потіхи в нещасті, ані надії в годині смерти.
Речі, за якими гоняться безвірні люди, не дають їм правдивого задоволення, бо те, що
радувало їх сьогодні, стає безвартним завтра. І так безцільно вони проводять ціле своє
життя та стають з пустими руками над своїм гробом.
У сьогоднішній Євангелії читаємно про св. Апостола Тому, якого не було між Апостолами,
як Воскреслий Христос з’явився їм у замкненій кімнаті, тому він не хотів вірити в це, аж
доки не побачить Його власними очима. Побачивши Його він сказав: “Господь мій і Бог
мій“, а Христос докорив йому за те, кажучи: “Томо, ти повірив, бо побачив мене; але
щасливі ті, що не бачили, а повірили“.
Ці Христові слова відносяться і до нас, бо ми ніколи не бачили Христа в Його людському
тілі. Одначе, ми повірили Апостолам і їх наслідникам, які бачили Його і самі чули з Його уст
Його божественну науку. Щасливі ті, що повірили.
ОПОВІДИ.

